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AZ „EGYMÁZSÁS-MOZGALOM" ÚJABB SIKEREI: 

Begyűjtési kötelezettségük túlteljesítésével válaszolnak 
Rákosi elvtárs beszédére a szegedi dolgozó parasztok 

A TexU lkombmát kedden délelőtt befejezte tervét 

Néhány nappal ezelőtt indult meg 
Szegeden az „egymázsás mozgal 
lom". Három egyénileg dolgozó pa-
raszt: Bárkányi Márton, Molnár 
András és Huszta János indították 
el ezt a mozgalmat annak érdeké-
ben, hogy Szeged város minél előbb 
teljesítse begyűjtési kötelezettségét 
s megindulhasson a szabadforga-

lom. Ez a három dolgozó paraszt 
egy-egy mázsa kukorica beadásával 
j á rn i hozzá a vá ros 

begyűjtési tervének 
maradéktalan teljesítéséhez. 

A j ó példának már is kővetői 
akadtak. Valamennyi dolgozó pa-
raszt átérzi ennek a mozgalomnak 
hatalmas jelentőségét, arra törek-
szenek, hogy minél előbb szabadon 
árulhassa Szeged minden dolgozó 
paraszt ja felesleges terményét, de 
így a k a r j á k megköszönni Rákosi 
elvtársnak azt, hogy legutóbbi be-
szédében oly sok előnyt biztosított 
a raagyar dolgozó nép, a dolgozó 
parasztság számára . 

Kormányos Illés Szécsi-utca 11. 
szám alatt lakó egyénileg dolgozó 

paraszt is ölömmel csatlakozott dol. 
gozótársai kezdeményezéséhez. Meg. 
ígérte, hogy az „egymázsás mozga-
tom" keretében 

egy mázsa burgonyát 
ad be C. jegyre. Ezt azért feszi, 
mert átérzi a begyűjtési terv ma-
radéktalan teljesítésének fontossá-
gát s így a k a r j a méginkább bizto-
sítani a munkások zavartalan b u r . 
gonyaelláfását. 

Molnár J ános a Rókusi feketeföl-
deken lakik. Már eddig is 200 szá. 
zalékon felül teljesítette begyűjtési 
kötelezettségét. Két f i a katona s 
amint elmondotta, begyűjtési köte-
lezettségének túlteljesítésével kö-
szöni meg Pár tunknak, hogy a dol. 
gozó parasztok gyermekednek is 

biztosítja 
a tanulási tehetőséget. 

Most, Rákosi elvtárs beszéde után, 
belekapcsolódott az „egymázisás 
mozgalom"-ba s egy mázsa búzát 
a jánlot t fel. 

Balogh István Tisza Lajos-utcai 

dolgozó paraszt egy mázsa kukori-
ca felajánlásával , Kat-ona Pál Tol-
buchin-sugárúton lakó dolgozó pa-
raszt egy mázsia búza fe la jánlásá-
val kapcsolódott bele dolgozó pa-
raszt ja ink „egymázsás mozgal. 
mába". 

A jó példát követik az elmaradot-
tak is. A Petőfi-telepi I II-as alap-
szervezethez tartozó és az ONCSA-
telepi dolgozó parasztok, akik ez. 
ideig még nem teljesítették begyűj-
tési kötelezettségüket, a jó példa 
láttán megígérték, hogy december 
12—15 közölt begyűjtési kötelezett-
ségüket 

maradéktalanul teljesítik. 
Ez érdeke a városnak is, de sa já t 
érdekük is, meri begyűjtési kötele-
zettségük teljesítése uiná felesleges 
terményüket szabadon őröltethetik, 
á rus í tha t ják . 

Rákosi elvtárs beszéde nemcsak 
az üzemi dolgozók munkájának 
adott lendületet. Dolgozó parasztsá. 
gunk a begyűjtési terv túlteljesíté-
sével, az „egymázsás mozgalom", 
mai köszöni meg kormányunk mesz. 
szemenő gondoskodását. 

Drága Rákosi Elvtárs: 
örömmel tudatjuk, hogy fogadal . 

I muriknak eleget tettünk és évi ter-
1 vünket december U . é n délelőtt fél 
9 órakor teljesítettük. Egyben Ígé-
retet teszünk, hogy év végéig ter-
ven felüt 250 ezer kg fonalat gyár . 
tunk, valamint a i00 százalékon 
alul teljesítőt számát 14.5 száza-
lékról 13 1 százalékra csökkenti tik-
Ezzel akarjuk nagy tanítónk. 
Sztálin elvtárs 72. születésnapját 
megiinnenelni. 

Szegedi Textilkomblnát 
dolgozói 

Ezek a szavak szállottak Buda-
pestre, a sürgönydrótok kilométe-
rein kedden délelőtt, mindannyiunk 
szeretett vezéréhez. A Szegedi Tex-
tilkombinát dolgozói állották sza-
vukat ; A kétszeres élüzem, a mi-
nisztertanács vándorzászlajának 
büszke nyertesei tudták, hogy mi-
vel tartoznak nagy Pártunknak, 
mit vár tőlük az egész dolgozó nép. 
mit követel saját érdekük: Még 
jobban dolgozzanak boldog jövőnk, 
békénk megvédése érdekében. Táv-
iratban közölték a terv befejezésé-
ről szóló hirt a Pzegedi Pártbizot t-
sággal is. 

1 zágráSsi iffűság tiltakozó tüntetést rendezett 
a belgrádi fasiszta hóhérok politikája eilen 

Határ ta lan izgalmat keltett Zág-
rábban annak híre, hogy az utóbbi 

i hónap alatt, amióta egymást 
i Tiióéknál az amerikai imperia-
la ügynökök látogatása — közel 

- ! ezer dolgozót hurcoltak el bör-
•iTűkbe és koncentrációs táborok, 
a. Az elhurcoltak között sok k£u 

tana is van. akiknek a sorsáról a 
hozzátartozók semmit sem tudnak. 

Ennek a hírnek ha tása váltotta 
!;i legutóbb Zágrábban azt a nagy-
arányú diáktüntetést, amelyről 

nga a belgrádi rádió is kénytelen 
It megemlékezni, de bőven foglal , 

i czotit vele a haladó szellemű saj tó 
is. Az emigrációs lapok közül „Az 
internacionalizmus zászlaja a lat t" 

című jugoszláv lap — amely egész 
Jugoszlávia legkedveltebb lapja — 
azt í r ja , hogy a zágrábi és bel. 
grádi egyetemek és főiskolák nyilt 
fasizálása miatt az egyetemi i f j ú -
ság erős ellenállásra határozta el 
magát . Ennek egyik megnyilvánu-
lása volt a napokban lezajlott 

nagy zágrábi tüntetés. 
Az egyetemi hallgatók tiltakoztak 

az intézet mili tarizálása és fasizá-
lása ellen, majd felszólították Kru-
sevics egyetemi tanárt , hogy hagy j a 
el a ka tedrá já t , mert nem ha j l an -
dók fasiszta szellemű előadásokat 
látogatni. 

A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
1 9 5 1 . évi n a g y g y ű l é s é n e k résztvevői m e g k e z d t é k 

a t a n á c s k o z á s o k a t 
Hétfőn a Magyair Tudományos 

Akadémia ezévi nagygyűlésére 
megérkeztek a külföldi államok 
tudós küldöttségei, élükön V. P. 
Kyikityiin akadémikussal, a Szov-
j. lunió Tudományos Akadémiája 
elnökségének tagjával. Megérkezett 
továbbá A. V. Pallagyin akadé-
mikus, az Ukrán Tudományos Aka . 
<iérnie, elnöke, valamint lengyel, r o . 
mán, bolgár, német tudósok. 

Az akadémia egyes osztályai hét-
főn kezdték a tanácskozásaikat. 
Ülést tartott az akadémia műszaki 
tudományos osztálya, biológia és 
: grártudományok osztálya, a nyelv, 
és irodalomtudományi osztálya, a 
t u-sadalmi történeti tudományok 
osztálya, továbbá az orvostudomá-

nyok osztálya. A nyilvános ülése-
ken az akadémia legkiválóbb tag-
jai és levelezői számoltak be az 
egyes osztályok munkáiról ós az 
előttük álló feladatokról. Az aka-
démia nagygyűlésének keretében 
megkezdődött az öntödei konferen-
cia is. 

Kedden a nagygyűlés résztvevői 
folytat ták megbeszéléseiket. A tu-
domány különböző ágaiiból közel 50 
előadás hangzott el. 

Az előadásokon resztvettek a 
külföldi vendégek, élükön. A. V. 
I 'al lagyin akadémikussal, az Uk-
rán Tudományos Akadémia elnöké-
vel és V. P . Nyikityin akadémikus, 
sal. 

A k o r e a i n é p h a d s e r e g f ő p a r a n c s n o k s á g á n a k 
l e g ú j a b b h a d i j e l e n t é s e 

Phenjan (TASZSZ), A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
'i 'phadseregének főparancsnoksága 
1 özld, hogy a koreai néphadsereg 
; lakulatai, szoros együttműködés. 
L?n a kínai népi önkéntesek egysé-
é i v e l , tovább fo ly ta t ják a védelmi 
imreot a korábbi vonalakon és vesz-
leségek'st okoznak az ellenségnek. 

A keleti arcvonalon a néphadse. 

reg hatásos tüzérségi tűzzel ember, 
ben és hadianyagban veszteségeket 
okozott az ellenségnek. 

A középső és nyugat i arcvonalon 
nem történt különösebb változás. 

December 10-én az ellenséges re-
pülőgépekre vadászó lövészosztagok 
Szukcshon térségében kiöltek egy 
ellenséges repülőgépet. 

Ú j a b b á r e s é s e k a s z e g e d i p i a c o n 

Az elmúlt héten, de különösen 
az utolsó napokban olyan forgal-
mas volt a piac, amilyen már 
régen nem volt. Rákosi elvtárs 
beszéde után mosolygósarcú 
asszonyok járkáltak a piacon ,s 
örömmel nézegették az árukat, a 
népboltok zsúfolásig megte'.t k i -
rakatait. Zsír, liszt, baromfi, tojás, 
szappan, minden van korlátlanul. 
Az árak ugyan még kissé maga-
sak voltak: 2.50-et kértek egy 
kiló burgonyáért, 2.60 volt a tojás 
ára, a tejet négy forintért ádlék 
a parasztasszonyok. 

Néhány nap múlva, — ahogy 
szaporodott az áru a piacon, — 
úgy kezdtek csökkeni az árak. A 
háziasszonyok egyre nagyobb 
kedvvel indultak vásárolni, s egyre 
botdcigabban térlek haza megra-
kott kosárral karjukon. Aki hét -
főn kiment a piacra, 'hazaérve 
örömmel - újságolta: 

— Két forint 50 fillérről 1.50-
re. tehát egy forinttal esett a bu r -

gonya ára. A tojást 2.80 helyeit 
1.80-ért meg lehet venni. A tej 
ára négy forintról 2.60-xa csökkent 
De ugyanígy esett a liszt, az olaj 
ára is. Tejfelt ma már 25 forint 
helyet 15 forintért lehet vásárolni. 
De különösen szembetűnő az á r -
csökkenés a baromfinál. Azt a 
pár csirkét, melyet néhány héttei 
ezelőtt még 70 forintért adlak el, 
ma már 40 forintért meg lehet vá -
sárolni. 

Munkásokat keres 
a földalatti gyorsvasút 

A budapesti földalatti gyorsvasút 
építkezéséhez munkásokat keresnek 
felvételre. Férf iak és nők egyaránt 
jelentkezhetnek, 18—60 éves korig. 
A vállalat gondoskodik lakásról, 
takaróról, életemről egyaránt . A 
fizetési lehetőségeket Szegeden a 
Munkaerőtartalékok Hivatalánál 
(Marx-tér 20) lehet megbeszélni, 

„Nem hal lgatunk soviniszta, koz-
mopolita és fasiszta előadásokat". 
Ezekkel a jelszavakkal követelték 
Kruseviics távozását. Krusevics volt 
az, aki — mint hű litóisla — ál lán , 
dósin hangoztatta, hogy a boszniai 
és a horvát nép alacsonyabb rendű, 
mint a többi. E z i s hozzájárult , 
hogy ezúttal másodszor robbant ki 
ilyen nagyarányú tüntetés. A tűn . 
tetés az egyetemi termekben kezdő-
dődött, de az egyetem dékánja kö-
zölte, hogy ha az épületben rendza-
varás történik, bezára t ja az egye te. 
met. E r r e a diákok kimentek az 
épület előtti térre. Ott folyt le a 
tüntetés, amelyhez a lakosság is 
csatlakozott. 

Az egyetem titóista szervezetei 
nem boldogultak a f iatalsággal , fcüL 
dötiséget alakítottak, amely tolmá-
csolta az egyetemi i f j ú s á g követeié, 
sét: Az összes fasiszta, titóista ta-
nárok eltávolítását és Krusevics 
megbüntetését. A tüntetők követel-
ték Bosenjalcovics rektortól, hogy 
nyissa meg előttük a kapukat . A 
rektor megijedt a tüntetőktől és be-
engedte őket az épületbe, ahol a f o . 
lyosók falaina írt jelmondatokkal 
fejezték ki tiltakozásukat a Tito-
terror ellen és a fasiszta előadá-
sok beszüntetését követelték. 

A rektor kénytelen volt közölni a 
diáksággal, hogy követelésüklat e l fo . 
gad ja . 

Ezzel egyidőben több, munká ra 
kivezényelt katonai alakulat is el-
lenállást tanúsított 

a titóista-tisztek brutalitása 
ellen. Még az altisztek iis megszök-
tek csapattestüktől. 

Hivatalos adatok szerint az őszi 
vetések tervét még 40 százalékig 
sem teljesítették a dolgozó parasz-
tok, nem merik elhagyni a házaikat, 
mert attól félnek, hogy közb:n 
megérkeznek a harácsolok és min-
den élelmiszerüket elviszik. Az ál-
latokat — ha munkába kénytelenek 
menni — magukkal viszik, de csak 
annyit vetnek, amennyire maguk-
nak van szükségük. 

A belgrádi kormány elrendelte a 
bevetetl ein, földiekre a csoportos 
munkakényszert . A rendőrség ősz. 
szeterel ötletszerűen embereket és 
kiviszi a parlagon heverő földek 
megmunkálására. Ez a módszer 
azonban nem bizonyult hatásosnak, 
mert a legtöbb csoport megtagadja 
a munkát. Akik pedig ot tmaradnak 
'és dolgoznak, azok egy napra beüte-
mezett munka felét sem végzik el. 

Ugyancsak komoly ellenállás ta-
pasztalható a vasutasok között, akik 
a legjobban gyűlölik Tito fasiszta 
háborús politikáját, mert lá t ják, 
hogy az ország legértékesebb ter-
melvényeit viszik ki az imperialista 
országokba- Cserében régi f r anc ia 
és német fegyvereltet hoznak be. A 
beérkező fegyvereket gondosam el-
rejtik. mert félnek, hogy a nép ke-
zébe kerülnek. Az ellenállás ma 
már annyi ra komoly, hogy a lakk-
csizmás belgrádi bohócok: Tiio, 
Popovies és Rrnlcovics, csak fegy-
veres kísérettel mernek közlekedni 
Í.E utcákon. Jellemző, hogy a nép-
hóhér Ti tót, valahányszor ellátogat 
vidéki birtokaira, hat páncélos ko-
csi kíséri. Az ő kocsiján még a 
sárhányókon is csőretöltött pisztoly, 
lyal ülnek a fegyveres őrök. 

1951 december 11-e a munka 
győzelmi ünnepe volt a Textilkom. 
bmátban. Fél 9 órakor szerteszáüt 
a hír : Az egész üzem teljesítette 
évi tervét. 

A kora reggeli órákban megje-
lent az üzemben a Szegedi Rendőr-
zenekar és nagyszerű indulóikkal 
szórakoztatta, ünnepelte a munka 
élenjáró harcosr.it. Az üzemi p á r t . 
vezetőség miwtjen egyes dolgozónak 
kis csokor ibolyát nyújtott át. kö-
szönetül a nagyszerű munkáért. 

A Szegedi Textilkomblnát dolgo-
zói megérdemelték az ünneplést, 
valóban jól álltak helyt a munka 
frontján- Mutatják ezt az utóbbi 
napok nagyszerű e&eményei. A 
mult hét elején elsőnek Schartner 
József elvtárs, művezető jelentette, 
hogy a kártoló üzemrész befejezte 
évi tervét. Azután n ap , mint nap 
örömtől kipirult arccal jelentek 
meg az alapszervi párt t i tkárok, 
művezetők és a legjobb dolgozók a 
pártirodán, közölték: teljesítettük 
Rákosi elvtársnak tett fogadóimra-

[ kat. Az üzemi pártvezetőség meg-
köszönte és buzdította a dolgozó-
kat, s a tervteljesítés nagyszerű 
h a j r á j a sikerrel j á r t : megszületést, 
a győzelem. 

fi m&gyebizottség agll. prop. o s z í á l y M felhívása 

a propagandistákhoz! 
Felhívjuk a propagandisták f i-

gyelmét arra, hogy az eheti propa-
gandista szemináriumokra már 
Rákosi etvtárs legutóbbi beszédéből 
készüljenek. A propagandista sze-
mináriumok a hét folyamán mindé, 

jnül t tárgyal ják meg Rákosi elvtárs 
beszédét. 

December 17-tő! kezdve az összes 
esti Iskolákon a foglalkozást Rákosi 
elvtárs beszédéből kell megtartani 

Felhívjuk a pártszervezetek és a 
propagandisták figyelmét arra. 
hogy az alapfokú esti iskolákon és 
az alapismereti tanulókörökön 

i Rákosi elvtárs beszédét két oktatási 
napon kell tárgyatni. Míg a közép-
fokú politikai iskolákon egy okta-
tási napon. Ugyancsak felhívjuk 

arra is a pártszervezetek figyel-
mét, hogy 24-i oktatási napunk ün-
nepnapra esik. Ugy a nis vasárnap 
helyett ez a hétfői nap számit ün-
nepnapnak a minisztertanács ren-
delete érteimében. A pártszerveze-
tek sa já t hatáskörükben állapítsák 
meg, hogy ennek a z oktatási nap-
nak a behelyettesítésére melyik na . 
pot használják fel Ez a nap azon-
ban 24 utánra nem eshet. 

Felhívjuk a pártoktatás összes 
formáiban tanuló hallgatókat, hogy 
tanulmányozzák alaposan Rákosi 
elvtársnak a Központi Vezetőség 
ülésén elmondott beszédét. 

MDP Csongrádmegyei 
Pártbizottság 

agit. prop. osztálya 

Új sztahánovisták a Szegedi Kenderfonóban 
Kedden délután több dolgozót 

tüntettek ki a Szegedi Kenderfonó-
gyárban sztahánovista oklevéllel, 
illetve jelvénnyel. A kultúrmű-
sorral kezdődő bensőséges ün-
nepséget Földi Mihály elvtárs, a 
vállalat helyettes vezetője nyi-
totta meg, hangoztatva, milyen 
kitűnő eredményeket értek el a 
gyár élenjáró dolgozói az elmúlt 
három hónap során. 

— Ezek közül az élenjárók kö -
zül tüntet jük ki most sztaháno-
vista jelvénnyel, illetve oklevél-
lel azokat, akik különösképpen 
példát mutattak a tervteljesítés 
és a munkafegyelem területén, — 
mondotta. 

Földi elvtárs rövid beszédében 
külön foglalkozott a sztahánovis-
ták előtt álló feladatokkal és fel-
hívta figyelmüket, csatlakozza-
nak Rödler Béla kezdeményezé-

séhez, vállaljanak védnökséget 
a gyöngébb teljesítményt elérők 
felett. 

Ezután a gyár 14 dolgozójának 
nyújtotta át a kitüntetést és a 
ju t ámat . Elsőnek Zöldi József 
vette át a sztahánovista jelvényt. 
Zöldi elvtárs már másodszor ré-
szesül ebben a kitüntetésben, ez 
a másedik sztahánovista jelvény 
amit kap jó munkájáért . O a 
külső gyár 6zálazó csoportjának 
vezetője, csoportja és ö maga is, 
rendkívül magas termelési ered-
ményekkel, újításokkal küzd a 
terv s ikeréér t 

Zöldi elvtárson kivül még négy 
kiváló dolgozó, illetve műszaki 
vezető kapott sztahánovista jel-
vényt és kilencen kaptak sztahá-
novista oklevelet, háromszáz fo-
rint jutalommal együtt. 

fi MÉV-Felépílmény és Vasanyagavílo Vállalat dolgozói is 

több és iobb munkával köszönik mag Páriánk szerető 

A Szegedi MÁV Felépítmény 
és Vasanyagjavító dolgozói Rákosi 
elvtárs beszédének meghallgatása 
és kiértékelése után elhatározták, 
hogy Pártiunk szerelő gondosko-
dására még több és jobb munkával 
válaszolnak. 

A dolgozók egyrésze máris ki-
emelkedő eredményekkel köszönte 
meg a jegyrendszer eltörlését 
valamint a reálbérek és a csa-
ládi-pót'lék felemelését. Farkas 
János sorompószerelő lakatos, aki 
Sztálin elvtárs születésnapjára 
december 21-re vállalta, hogy ed-
digi 200 százalékos teljesítményét 
280 százalékra emeli, már elérte 
240 százalékos termelési áüagot. 
Szép vállalást tettek Varga István 
élmunkás, sztahánovista, Temes-
vári Sándor és Halmos István szta-
hánovteba-jelöltek, Bartók Mihály, 
Papp Dezső és Kocsis Sándor cso-
portvezető. Hál'ámk jeléül vál-
lalták, hogy ezévi tervüket de-
cember 21-re befejezik. A rak-
tári dolgozók 149 százalékos ki-
emelkedő teljesítményükkel kö-
szönték meg Pártunk gondosko-
dását. 

Műhelyünk valamennyi dolgo-
zója eddig még soha nem tapasz-

talt lelkesedéssel vette tudomá-
sul Pártunk gondoskodását és 
mindannyian megtették felajánlá-
saikat, hogy ezzel is kifejezzék a 
Párt iránti szeretetüket. A Sztálin 
elvtárs születésnapjára tett válla-
lások értéke 30 ezer forint. 

A kiemelkedő eredmények el-
éréséhez nagyban hozzájárult 
pártvezetőségünk és a népneve-
lők jó munkája , akik mindé i dol-
gozót felvilágosítottak arfól, mi-
lyen hatalmas jelentősége van an-
nak, ha tervünket határiét? előtt 
teljesítjük. 

Néhány hónappal ezelőtt, még 
I mi, vasútas dolgozók is kértük, 
) vezessék be a jegyrendszerl, hogy 
ezzel is megakadályozhassuk a 

j kp 'ákság spekulációját, szabotá-
j iásait. Most a jegyek eltörlése 
' híven tükrözi vissza Pártunk és 

dolgozó népünk erejét. 
Üzemünk dolgozói valamennyien 

ígérték, hogy a következő he-
tekben még fokozottabb lendülettel 
végzik munkájukat, s még lobban 
kiveszik részüket a szocialista ha-
zánkat építő munkaversenyböl és 
fokozzák termelésüket. 
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